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SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavieĺá poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtov'ých ptavidlechűzemnich tozpočtu,
ve zněni pozdějších předpisů
mezi nížeuvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad'Sázavou
zastoupené Statostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adtnožkou
ICO:00232904
se síďem: K Náklí 404,257 41, Týĺec ĺađSázavou

bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., oktesní pobočka v Příbĺami,Týnec ĺadSázavou
čísloúčtu:27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné

(dále

jen,,posĘtovatel')

(dále

jen,,příiemce')

a

2. Mgľ. Bedřich Vymětalík, fatáÍ

se síďem: Rímskokatolická faĺnost Týnec nađSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna
čísloúčtu:321 991' 31,9 /0800
IČo: oto 64 5O2
DIČ: CZ 616 64 5O2

jako příjemce na sftaně dľuhé

Čbnek I.
Pĺeambule

1,.1,. Smluvní stÍany spolu
1.2.

uzavřeLy 2. 3' 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace ve v'ýši 50.000

Kč.

Předmětem tohoto dodatku je změna tetmínu vyúčtováníposkytnutého fĺnančního
příspěvku a pĺodlouženílhůty pto čeryáni dotace.

Čhnek II.
Pú,ľĺaa povinnosti smluvních stľan
2.1

Smluvní stľany se dohoďy, že dotaci je možnéčerpat do 31. 12.201'7 a vyűčtován
poskytnutí finančníhopříspěvku bude přeďoženo poskytovateli neipozdě1i do 15. t.2018.

Sttánka'l'

z2

ČHnek III.
Zá,ľi,ětećná ustanovení

3.1'

ostatní ustanovení smlouvy zistávajiv platnosti.

3.2' Tento

dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotovení přičemžkažđáze smluvních stĺan
ob&ži jedno vyhotovení.

3'3. Tento dodatek

nabyvä platnosti a účinnostidnem jeho pođpisuoběma smluvními

stĺanami.

3'4.

Tento dodatek byl pĺojednán Radou města dne 1'4.71.201'6 usnesením č. RM201ó/19 /30.

V Týnci nad'Sázavou dne 28.

11',
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VTýnci ĺadSázavorrdne
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Mgľ' Maĺtin l{ađĺľ.ožka

Vymětalík
farái
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K Náklí 404
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Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou
Benešovská L,257 4L Týnec nad Sázavou

administrátor.: P. Mgr. Bedřich Vymětalík
Bank.spojení.: Čs Týnec nad Sázavou
čísloúčtu.:32L99t 319 / 0800

telfax.: 3L7 7L 1 09tr

mobil.: 603 37 5 957
DIč.: cz 616 64502
lČo.: oto są 5024
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VáŽený pan starosta
Mgr. Martin Kadrnožka
Týnec nad Sázavou
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Věc.:Žádost o příspěvek z města

ro*

Předem našeho dopisu bych chtělVám, pane starosto a také radě města poděkovat
za pomoc s přispíváním finančníchprostředků na obnovu památkově chráněných objektů a
staveb v minulých letech. V loňském roce jsme konečně moh!i zahájit tolik potřebnou opravu
severní ohradní zdi okolo farní zahrady. Letos bychom chtěli, pokud se nám znovu podaří
získat dotaci, pokračovat na západní straně ohradní zdi.
Římskokatolická farnost Týnec n/S si dovoluje tímto tedy požádat o možnost
poskytnutí finančníchpříspěvků na rok 2ot6.

obracím se tedy na Vás s prosbou o finančnív'ýpomoc pro druhou etapu obnovy
západní části ohradní zdi fary vedoucí okolo opravené stezky.
Pokud by Vaše pomoc mohla b'it významnější oproti minulým letům, byly bychom
rádi, letošnínejdelší a nejvíce poškozená část vyšla na 587.355,-Kč
Stavba je kulturní památkou č. KP - 2o72o/2-2o2- ,,areál hradu" a k jako takové se
k ní musí přistupovat.
Věřím tedy, že Vaše doposud vstřícná spolupráce pomůžeiv r. 20L6 k opravě ll.etapy
ohradní zdi fary.
Prosím o zaslání rozhodnutí projednání našížádosti.

S díky a

přáním pěkného dne.:
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ŠlMoNA
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Bedřich Vymětalík

